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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  كوبـــــا

 تدبير الرقابة االجتماع الذي تمت فيه الموفقة الوكالة ( عنوان المشروعوالأ)

 2020في المائة بحلول عام  35 الخامس والستون )رئيسية(اليوئنديبي  (األولىخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة 

 

 من قدرات استنفاد األوزون( نان  طأ) 9,56  2017السنة:  )المرفق جيم المجموعة األولى(  7( أحدث بيانات المادة انياث)

 

 2017 السنة: ( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاذ األوزون(ثالثا)

 إجمالي  التبريد مكافحة الحريق الرغاوي األيروصوالت كيميائي

 الخدمة التصنيع االستهالك القطاعي
 9.52 9.52     22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

        123 –الهيدروكلوروفلوروكربون 

       124 –الهيدروكلوروفلوروكربون 

       ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 ب في 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

  سابقة الخلط المستوردةالبوليوالت 

 

 

      

       ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون
 

 من قدرات استنفاذ األوزون(( بيانات االستهالك )طن رابعا)

 30.23 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 16.88  2010-2009فترة لخط األساس ل

 االستهالك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاذ األوزون(

 10.97 المتبقي: 19.26 موافق عليه بالفعل:

 

 المجموع 2020 2019 2018 ( خطة األعمالخامسا)

 1.72 0.62 0 1.10 إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات استنفاذ األوزون( اليوئنديبي

 167 700 60 200 0 107 500 التمويل )دوالر أمريكي(

  

 2011 ( بيانات المشروعسادسا)

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

حدود االستهالك في بروتوكول 

 مونتريال 

 غير متاح 10.97 15.19 15.19 15.19 15.19 15.19 16.88 16.88 غير متاح غير متاح

الحد األقصى لالستهالك المسموح به 

 )طن من قدرات استنفاذ األوزون(

 غير متاح 10.97 15.19 15.19 15.19 15.19 15.19 16.88 16.88 غير متاح غير متاح

التمويل 

 المتفق عليه

)دوالر 

 أمريكي(

تكاليف  ئنديبياليو

 المشروع

000 750 0 000 700 0 0 527 141 0 000 100 0 000 56 527 747 1 

تكاليف 

 الدعم

250 56 0 500 52 0 0 615 10 0 500 7 0 200 4 065 131 

األموال التى وافقت عليها 

)دوالر اللجنة التنفيذية 

 أمريكي(

تكاليف 

 المشروع

000 750 0 000 700 0 0 527 141 0 0 0 0 527 591 1 

تكاليف 

 الدعم

250 56 0 500 52 0 0 615 10 0 0 0 0 365 119  

مجموع األموال المطلوبة 

للموافقة في هذا االجتماع 

 )دوالر أمريكي(

تكاليف 

 المشروع

       000 100   000 100 

تكاليف 

 الدعم

       500 7   500 7 

 
 الموافقة الشمولية ة:ــــــــــــاألمان ــــــــــةتوصي

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/46 

 

 

3 

 وصف المشروع

 

بوصفه الوكالة المنفذة المعينة، طلبا  )اليوئنديبي(، نيابة عن حكومة كوبا، قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بال 1

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، للحصول على تمويل للشريحة الرابعة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 

 ا  الطلب تقرير شمليو. (1)دوالر أمريكي 7 500غ تكاليف دعم الوكالة بمبل مضافا  إليهدوالر أمريكي ،  100 000بمبلغ 

 .2020إلى  2019 عام منللفترة عن تنفيذ الشريحة الثالثة وخطة تنفيذ الشريحة  ا  مرحلي

 استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ب المتعلقتقرير ال

واد لمن اموزون ألد استنفادرات اقن م انطنأ 9.56دره قك ستهالا بوجودبا ومة کوحکدت فاأ  2

واد للم سبةبالن لمتثااالس ساأ طخن علمائة افي  43 ما يقّل بنسبة ، وهو2017م نية في عاوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 لمواد.امن هذه  2017-2013 الفترةك ستهالا 1دول لجا ويبيّننية. وبرکوروفلوروکلدرولهيا

 (2017 - 2013للفترة  7ستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كوبا )بيانات المادة ا - 1الجدول 

 خط األساس 2017 2016 2015 2014 2013 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 أطنان مترية

 259.05 173.82 229.18 239.49 238.99 221.67 22-هيدروكلوروفلوروكربون

 259.05 173.82 229.18 239.49 238.99 221.67 المجموع )أطنان مترية(

ليوالت ب في البو141-هيدروكلوروفلوروكربون

 *السابقة الخلط المستوردة

2.00 5.97 2.00 0.0 0.0 121.33** 

 أطنان قدرات استنفاد األوزون

 16.88 9.56 12.60 13.17 13.14 12.19 22-هيدروكلوروفلوروكربون

 16.88 9.56 12.60 13.17 13.14 12.19 (قدرات استنفاد األوزونالمجموع )أطنان 

ليوالت ب في البو141-هيدروكلوروفلوروكربون

 * السابقة الخلط المستوردة

0.22 0.66 0.22 0.0 0.0 13.35** 

 القطري.* بيانات البرنامج 

 .2009 العامو 2007 العام االستهالك بين** متوسط 

دات التبريد وتكييف الهواء وتصنيع أنظمة التبريد لخدمة مع  22-ص استهالك الهيدروكلوروفلوروكربونخص  ي  3

نة ر)مقا 2017م لمائة في عااي ف 24بنسبة  22-ون برکوروفلوروکلدرولهيك استهالافي ص لنقا زىيعوتكييف الهواء. و

ص لحصص واخيرالتامنح م اظنء نشا)أي إنية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخذ لی تنفي( إ2016م بالعا

نية( والتباطؤ مواد الهيدروكلوروفلوروكربوعلى الال تعتمد معدات  استحداثد ويرلتبامة دخع اطفي قذة لمنفاة طألنشوا

لسابقة ات الوليولبافي  موجودلب ا 141-ونبرکوروفلوروکلدروللهي الصفريك الستهالاأما البلد. هذا االقتصادي في 

 .2016 كانون الثاني/ريناي 1ذ منظره لی حإ فيعزى 2016م عاذ منوردة لمستط الخلا

 تنفيذ البرنامج القطريعن تقرير ال

لمتعلق االتقرير ر اإطنية في وبرکوروفلوروکلدرولهيواد الما لقطاعك ستهالاال ببياناتبا ومة کوحکت فادأ   4

 .ليارنتومول کوتروبن م 7دة لماب اجولمبلغ عنها بمت البياناامع  قةفوامت وهي 2017م لعا يطرلقامج انرلبا بتنفيذ

 عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلي التقرير

 القانوني اإلطار

اد لموا من وارداتالقبة امربغرض لحصص واخيص الترمنح الذ لنفاا واجب وطنيا   ا  منظا كوباحكومة ت طب ق  5

 ب-141واردات الهيدروكلوروفلوروكربونتم فرض حظر على و. هادراتصاو هاجنتاوإربونية روآفلورولوروآلهيدا

                                                 
 الواردة من وزارة التجارة الخارجية في كوبا إلى اليوئنديبي. 2018يوليه/تموز  12وفقاً للرسالة المؤرخة  (1)
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ة في موجودال ب141-، وعلى واردات الهيدروكلوروفلوروكربون 2014 كانون الثاني/يناير 1من اعتبارا  السائبة 

 .2016 كانون الثاني/يناير 1من اعتبارا  البوليوالت سابقة الخلط 

تدريب واحد وستين  وجرىالحظر. ليتي عمتم تحديث الدورة المتقدمة للمدربين وموظفي الجمارك لتشمل  6

 يلبرنامج التدريباأدرجت المعلومات المتعلقة ببروتوكول مونتريال وحماية طبقة األوزون في منهج و. يا  جمرك موظفا  

 التبريد. ن في قطاعنييتقاللموظفي الجمارك و

 قطاع التصنيع

دات معو ألواح لتصنيعت کارشس خمل يوتح فين يثاوريلولبوي اغارتصنيع  لقطاعئيسي رلط النشاا يتمثل  7

د ستنفادرات اقن م ا  طن 13.35) ا  ريمت ا  طن 121.33لة زاإله، لميااوالنفخ بون برکدرولهياجيا ولولی تکنإ يرلتجاد ايرلتبا

في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة. وقد اكتمل تحويل  دموجوب. ال 141-ون برکوروفلوروکلودرلهين اموزون( ألا

إلى  (INPUD إنبودو Lancomet النكوميتو Refrigeracion Caribe للتبريد كاريبيكبر ثالث شركات )أ

 ( مؤقتا  IDA إيداو Friarcفريارك تستخدم الشركتان الصغيرتان المتبقيتان )والسيكلوبنتان. استخدام 

تي وقع بسبب األداء الضعيف للتكنولوجيا ال إي إيه 227-الهيدروفلوروكربونو م ف سي-365الهيدروفلوروكربون 

 .الهيدروفلوروأولفيناتالنظم القائمة على  في تطبيقهذه الشركات وتنظر (؛ ياهالمالنفخ باصل )األ في اريختعليها اال

 قطاع خدمة التبريد

 تم تنفيذ األنشطة التالية:  8

ت نُظمممارسات التبريد الجيدة؛ و علىتدريب النيين تقمن ال 1 783تلقى ثالثة وثالثون مدربا  و   )أ(

حلقة عمل لمدة ثالثة أيام عن أمور منها استخدام التكنولوجيات البديلة وتأثيرها على كفاءة الطاقة، 

جرى ؛ والتبريد( ن في مجالنيوالتقمن أصحاب المصلحة )بما في ذلك  120بمشاركة ما يقرب من 

وأدوات ومضخات  رداداست على سبيل المثال، آلة) معدات إضافيةب ةمختار يةتدريب منشأة 16 تزويد

 تفريغ( ؛

 تبريد وتكييفللوحدة  45التدريب على تحويل معدات التبريد وتكييف الهواء وتم تحويل  ا  نيتق 75تلقى  )ب( 

 أ؛404-إلى غاز التبريد ر 22-على الهيدروكلوروفلوروكربون معتمدة الهواء

تقنية وعلمية، ومعارض  مناسبات الفريق االستشاري التقني في سبع ا  منينتقشارك خمسة عشر  )ج( 

 ومؤتمرات دولية بشأن التكنولوجيات البديلة.

 ع والمشرورصد وحدة تنفيذ 

التقنيون تنفيذ كل عنصر من  المكتب يدعم أخصائيوويقوم المكتب الفني لألوزون بتنسيق تنفيذ المشروع،   9

 عناصر المشروع.

 المبالغ المالية صرف مستوى

 اآلن حتىتم اعتماده  الذيأمريكيا   دوالرا   1 591 527 مبلغ منكان ما تم صرفه  ،2018 أغسطس/ آب في  10

 دوالرا   149 454 البالغ الرصيد صرف وسيجري. 2 الجدول في المبين على النحو أمريكيا ، دوالرا   1 442 073 هو

 .2020 و 2019 العامين في أمريكيا  
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 (األمريكي بالدوالر) كوبا في الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من األولى للمرحلة المالي التقرير  . 2 الجدول

(في المائة) معدل الصرف اليوئنديبي الشريحة  

   الشريحتان األولى والثانية
   1 450 000 الموافق عليه

 92.1  
  1 335 289  المنصرف

الثالثةالشريحة   
 527 141    الموافق عليه

75.5 
106 784  المنصرف  

 المجموع
 527 591 1 الموافق عليه

90.6 
1 442 073 المنصرف  

 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من الرابعة للشريحة التنفيذ خطة

 :2020 وسبتمبر/أيلول 2019 الثاني يناير/كانون بين ما الفترة في التالية األنشطة تنفيذ سيجري  11

 ؛(أمريكي دوالر 48 000) الجيدة التبريد ممارسات على إضافي تقني 900 تدريب ( أ)

 ؛(أمريكي دوالر 35 000) الهواء وتكييف التبريد معدات تحويل برنامج مواصلة ( ب)

 لقتي عملح في التقنيين مشاركة ذلك في بما) بديلة غازات تبريد الستحداث التقنية تقديم المساعدة ( ج)

ل بدائ عن وملصقات تقنية وصحائف كتيبات ونشر ،(البدائل بشأن دوليتين عمل وحلقتي محليتين

 تنفدةالمس المواد مراقبة على الجمارك موظفي من 30 وتدريب المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،

  ؛(أمريكي دوالر 15 000) المشروعة غير التجارة وإجراءات منع لألوزون

 (.أمريكي دوالر 2 000) ومتابعتها المشاريع رصد ( د)

 

 وتوصيتها األمانة تعليقات

 التعليقات

 الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من الثالثة الشريحة تنفيذ عن المرحلي التقرير

 القانوني اإلطار

 نا  ط 11.11 درهقا بم 2018 ملعا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا للمواد رادستيا صحص باوک مةوحک درتصأ  12

 ليارنتوم ولکوتروبفي  قبةالموضوعة للمرا األهداف نم وهو أقلّ  وزون،ألا دستنفاا دراتق نم

  يوريثانالبول رغاوي قطاع مرتفعة في عالمي ذي إمكانية احترار لبديل المؤقت االستخدام

 نم لیوألا حلةرلما نم لثالثةا يحةرلشا علی فقةواللم لبا ط باوک مةوحک تمدق ن،لسبعيوا لسابعا عالجتماا في  13

 لرغاوى شركتين حصول نم مغرلا علی نهأ لیإ وأشارت ،(2)نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإزا إلدارة طتهاخ

ل دةمساع علی( إيداهما فريارك و) نيثاورليولبا  مؤقتة، بصفة تستخدمان، حاليا   فهما ءالماب تكنولوجيا النفخ لیإ للتحوُّ

 احترار ذات إمكانية تكنولوجيا)إي إيه  227 -والهيدروفلوروكربون م ف سي 365-الهيدروفلوروكربون من خليطا  

 الشريحة، على الموافقة ولدى. المطلوب العزل أداء توفر لم البداية في اختيارها تم التي التقنية ألن ،( عالمي مرتفعة

 الحصول على تأمين في للحكومة المساعدة أن يستمر في تقديم أمور، جملة في إلى اليوئنديبي، التنفيذية اللجنة طلبت

 اجتماع، كل في المؤقتة التكنولوجيا استخدام حالة عن تقريرا   وأن يقدم منخفضة، عالمي احترار إمكانية ذات تكنولوجيا

                                                 
(2) UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/39. 
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 المقرر) المذكورتين المؤسستين وتحويل عالمي منخفضة احترار ذات إمكانية تكنولوجيا أن يكتمل تماما  إدخال حين إلى

 تكنولوجيا استخدام حالة في اإلضافية التشغيليةالتكاليف و يةرأسمالال لتكاليفل مفصل تحليلب مشفوعا   ،((ب) 77/50

 ضمان نحو المحرز التقدم بشأن الموردين من وتحديث ،المشروع على الموافقة ختيارعنداال وقع عليها التي غير أخرى

 ((.ب) 81/10 المقرر) البلد في تجاري أساس على بها، المرتبطة المكّونات ذلك في بما المختارة، التكنولوجيات توافر

 اتالهيدروفلوروأولفين على القائمة النظم بأن اليوئنديبي أفاد ،(ب)81/10و( ب)77/50 المقررين مع تمشيا     14

 نوفمبر/تشرين في إيداو فريارك في شركتي إجراؤها المتوقع التجارب من أجل إقليمية نظم دار قبل من توريدها سيتم

 .2018 الثاني

 لتسليم تحديدها تم عوائق أي توجد كانت إذا عما األمانة استفسرت المحرز، التقدمب عد اإلحاطة علما  وب   15

 العائق يكون وقد ؛باولک قديم وردم هي مذكورةلا ظملنا دار أن لیإ يبيدئنوليا رشاوأ. كوبا إلىالهيدروفلوروأولفينات 

 التكاليف تقييم يمكن الموقع، المختارة في التكنولوجيا اختبار وأضاف أنه بعد. الجديدة األنظمة تكلفة هو الممكن الوحيد

 ظرتح دفق د،بع خالهاإد ميت مل لنهائيةا جياولولتکنا أن نم مغرلبا ق،لسابا ريرلتقا في رشيأ کماو. بها المرتبطة اإلضافية

 .مهازالتا مع تماشيا   ب 141- ونبرکوروفلوروکلدرولهيا دامستخا لبالفع مةولحکا

 الهواء وتكييف التبريد تصنيع قطاع

 لةإزا إدارة ةطخ نم لیوألا حلةرلما علی الموافقة في يةذلتنفيا للجنةا أشارت ن،لستيوا سلخاما عالجتماا في  16

 ريستثماا طلبا  يتعلق بمشروع المرحلة ذتنفي لخال دمتق أن نيمک باوک مةوحکإلى أن  ،نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما

فريوكليما  سسةؤم ذي تستخدمهلا 22- ونبرکوروفلوروکلدرولهيا نم وزونألا دستنفاا دراتق نم طن 1.32 لةزاإل

 رداتمب جنتافي إ ،لخاصةا لهاوامبأ ،فريوكليما دأتب دقو((. د) 65/24 المقرر) الهواء وتكييف التبريد لتصنيع معدات

 .الطلب هذا تقدم الحكومة فلن ولذلك،. أ 134- ونبرکوروفلدروبالهيالمباني التي تعمل 

 دامستخا في يمكنها أن تستمر الفريوكليما  في أن مؤسسة بألسباا نع ألمانةا رتستفساو  17

 لیإ وتحّولت لعالميا رارالحتفي إمكانية ا ضمنخف ليدب رفوات إلى حين 22- ونبرکوروفلوروکلدرولهيا

 في 43 بنسبة يقل بالفعل 22-ونبرکوروفلوروکلدرولهيا نم دلبلا كستهالا بالنظر إلى أن ،أ134-الهيدروفلوروكربون

 نهأ لیإ يبيدئنوليا رشاوأ. منخفض لمؤسسةا في 22- الهيدروكلوروفلوروكربون كستهالا وأن س،ألساا خط عن لمائةا

 مل ،22- ونبرکوروفلوروکلدرولهيا بإزالة فيما يتعلق يضطلع بها المكتب التقني لألوزون لتيا عيةولتا ةطنشأ ببسب

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.تعمل ب داتمع ريدونيفريوكليما  ءعمال ديع

لفريوكليما  لقيام ا  نظرو  18 فلم يعد  في ذلك، لخاصةا مستخدمة أموالهاأ  134-الهيدروفلوروكربون لىإ بالتحوُّ

 من 22-الهيدروكلوروفلوروكربون من من قدرات استنفاد األوزون طن 1.32 لةزابإ لمرتبطا لتمويلا ممكنا  طلب 

 اعتُِمد في الذي أمريكي دوالر 50 000 مبلغ إلى حاجة هناك تعد لم ذلك، إلى وباإلضافة . افألطرا دلمتعدا وقلصندا

 التقرير’’ الوثيقة في جاء كما) الصندوق إلى إعادته وينبغي المشروع المذكور، عدادإل والخمسين الثامن االجتماع

 (.‘‘2017 كانون األول/ديسمبر 31 في اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج المرحلي

 التبريد خدمة قطاع

( للالشتعا لقابلةا لئدالبا كلذ في بما) رهافواتو نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لئداب دامباستخ قيتعل فيماو  19

 للمناخ المالئمة وأوضح أن البدائل شائع االستخدام.أ 404-غاز التبريد ر وأن رباألسعا وعفدم وقلسا أن يبيدئنوليا دکأ

 من قليلة واردات حدثت وقد. مجال التبريد فياألمونيا و مجال الرغاوي في السيكلوبنتان تتمثل في كوبا في الموجودة

-الهيدروفلوروكربون القائمة على أما غازات التبريد. األخيرة السنوات فيأ 600-غاز التبريد ر على مةالقائ الثالجات

 ينتج دا  حوا مصنعا   كناه أن يضا أ اليوئنديبي ضحوأو. هذا البلد بعد في فليست متاحة اتالهيدروفلوروأولفين أو 32

 واردات أي دجوت ال نهوأ د،بع يبدأ العمل ملو( باوک دي وسانتياغ في زياد وسمانريه ةمصفا في يقع) ونبرکدرولهيا

 أ.600-غاز التبريد ر أو 290-غاز التبريد ر نم
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 نامجرب راإط في أ404-غاز التبريد رب لكي تعمل ضافيةإ دةحو 45 تهيئة دةعاقد تمت إ نهأ ألمانةا ظتالحو  20

 ،کيغالي ليدتع دالعتما ظرا  نو. هذا البرنامج رارستما قعوتت بعةرالا يحةرلشا وأن واء،لها فتکييو ديرلتبا داتمع ليوتح

 دبعو. لعالميا رارالحتا مرتفع في إمكانية 22- ونبرکوروفلوروکلدروللهي ليدب دامستخا نم قلقها نع ألمانةا تبرعأ

 كستهالا نم لحاليا وىلمستا لیإ ظربالنو ،لممکنةا لئدالبوا ليولتحا رورةض نبشأ مستفيضة مناقشة

 فتکييللتبريد و رىخأ داتمع أي ليوتح دمبع تمزلتا دق باوک مةوحک أن اليوئنديبي دکأ ،22- ونبرکوروفلوروکلدرولهيا

 لالحترار عالية إمكانية ذات أخرى بدائل أي أوأ 404-غاز التبريد ر لیإ 22 -ونبرکوروفلوروکلدرولهيا نم الهواء

 إدارة خطة من األولى المرحلة من( والخامسة الرابعة) المتبقيتين يحتينالشر في لالشتعال قابلة غازات تبريد أو العالمي

 ،(أمريكي دوالر 35 000) التمويل هذا ستستخدم ذلك، من وأضاف أنها، بدال  . الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة

 قطاع في عالمي منخفضةذات إمكانية احترار  بدائل للتشجيع على استخدام الرابعة، الشريحة إطار في المخصص

 عدد واقتناء العالمي، االحترار في إمكانية المنخفضة البدائل بشأن عمل عقد حلقات المثال، سبيل على) التجاري التبريد

المستخدمة  الباردة غرفال إلى وتنظيم زيارات الهيدروكربون الجديدة، على القائم التجاري وحدات التبريد من محدود

 في االختيار بالمرونة تتمتع سوف الحكومة أن إلى وأشار ،(المنطقة في القائمة على الهيدروكربون غازات التبريد فيها

 .أعاله المذكورة األنشطة بين من

 

 االستنتاج

من  وستين واحد تدريب وقد تم. التنفيذية اللجنة مع والتفاقها مونتريال ممتثلة لبروتوكول كوبا حكومة إن   21

 الصرف معدل ويبلغ. السيكلوبنتان للرغاوي إلى أخرى مؤسسة وتحولت. التبريد من تقنيي 1 783 موظفي الجمارك و

 ص،لحصوا منح التراخيص ماظن تطبيق امتثاله بفضل علی ظلحفاا نم دلبلا وسيتمكن. المائة في 90.6 اإلجمالي

 سابقة الخلط،لا تالوليولبا في النقي والمتضمن ب 141- ونبرکوروفلوروکلدرولهيا رادستيا والحظر المفروض على

 للتكنولوجيا المؤقت االستخدام حالة عن اإلبالغ اليوئنديبي وسيواصل . مةدلخا عاطق في اذهتنفي يجري لتيا ةطألنشوا

منخفضة  تكنولوجيا إدخال إلى أن يكتمل لرغاوى البوليوريثان مؤسستين في العالية العالمي االحترار إحداث إمكانية ذات

 .في هذه اإلمكانية

 التوصيــــــة

 :يلي بما التنفيذية اللجنة الصندوق أمانة توصي  22

 :يلي بما علما   أن تحيط ( أ)

إزالة المواد  إدارة خطة من األولى المرحلة من الثالثة الشريحة تنفيذ عن المرحلي التقرير (1)

 في كوبا؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية

ل  (2)  التمويل وأن ،أ134-الهيدروفلوروكربون إلى الخاصة بأموالهافريوكليما  مؤسسة تحوُّ

 من األوزون استنفاد من قدرات طن 1.32 والمتعلق بإزالة المرتبط بذلك

 طلبه؛ ممكنا   يعد لم  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 االجتماع في عليهما الموافق الوكالة، دعم تكاليف إلى باإلضافة دوالر، 50 000 مبلغ إعادة  (3)

 ؛‘2’( أ) الفرعية الفقرة في المذكور االستثماري المشروع إعداد أجل من والخمسين الثامن

 ذات التكنولوجيا توريد لتيسير المبذولة لجهودا ،التقدير معو اليوئنديبي، المقدم من التقرير  (4)

 المرحلة إطار في الممولتين ،وإيدا مؤسستي فريارك إلى المنخفضة العالمي االحترار إمكانية

  كوبا؛ في الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من األولى
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 توريد تأمين في كوبا إلى حكومة مساعدةتقديم ال مواصلة اإلنمائي المتحدة األمم برنامج إلى أن تطلب ( ب)

 الثالث االجتماع إلى تقرير وتقديم المنخفضة العالمي االحترار إمكانية ذات البديلة التكنولوجيا

 حالة في يشمل، بما ، (4)( أ) الفرعية الفقرة في إليهما المشار الشركتين تحويل حالة عن والثمانين

للتكاليف  مفصال   تحليال   المشروع، على الموافقة عند االختيار وقع عليها التي غير تكنولوجيا استخدام

 نحو المحرز التقدم بشأن الموردين من تحديث عالوة على اإلضافية، التشغيل وتكاليف الرأسمالية

 .البلد في تجاري أساس على بها، المرتبطة المكونات ذلك في بما المختارة، التقنيات إتاحة ضمان

 إدارة ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم بعةرالا يحةرلشا علی ليةولشما فقةوابالم كذلك دوقلصنا مانةأ صيوتو  23

 بمستوى ،2020-2019 في الفترةلمقابلة ا يحةرلشا ذتنفي ةطخوعلى  ،باولک نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإزا

 ه:ناأد دوللجا في نلمبيا ليولتما

 تمويل المشروع عنوان المشروع 

 (دوالر أمريكي)

  تكاليف الدعم

 (دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفّذة

الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة خطة إدارة إزالة المواد  )أ(

 األولى، الشريحة الرابعة

برنامج األمم المتحدة  7 500 100 000

 اإلنمائي )اليوئنديبي(

______________ 

  


